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VERSLAG Bestuurlijke VVRR 15/07/2020 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 17/07/2020 

Locatie: Online meeting 

Aanwezig: zie bijlage 

Voorzitter: Carl Hanssens 

Verslaggever: Hans Van Hoof (atelier\demitro2) 

Onderwerp: bestuurlijke vervoerregioraad 15/07/2020 (nr. 10) 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

AGENDA 

• Inleiding 

o Ontvangen correspondentie (2+2) naast participatie 

o Verslag VVRR 25/06/2020 

• Ontwerp Openbaar Vervoerplan  

• Varia  

 

INLEIDING 

De covoorzitter meldt dat – buiten het lopende participatietraject om – de vervoerregioraad een schrijven heeft 

ontvangen n.a.v. de geagendeerde goedkeuring van het ontwerp OV-plan van de volgende partijen : 

• SP.a Sint-Niklaas met de vraag tot bijkomend overleg omtrent o.a. het stadsnet Sint-Niklaas. 

• EGTS Linieland van Waas en Hulst (7/07) waarin wordt gevraagd het wegvallen van de 

grensoverschrijdende busverbindingen te herzien, dan wel een alternatief uit te werken voor de 

toekomst.  

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. Dit verslag wordt goedgekeurd. 

Erwin Sucaet 

Voorzitter van de vervoerregioraad  

Departement MOW - Beleid 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 

9000 Gent 

T 09 276 25 86  

vervoerregio.waasland@vlaanderen.be 
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GOEDKEURING ONTWERP OV-PLAN 

Het OV-plan bestaat grosso-modo uit twee luiken: 

Enerzijds uit een aangepast voorstel Kernnet/aanvullend net. De voornaamste aanpassingen ten opzichte van 

het basisvoorstel betreffen  

• de lijnvoering Hamme-Temse  

• de integratie van het stadsnet Sint-Niklaas. Te Sint-Niklaas wordt de stadslijn lusvormig op 

halfuurfrequentie gebracht.  

Anderzijds bestaat het OV-plan uit vervoer op maat met daarin : 

• de voorkeur voor een Flex-bus in de gebied Noord (Stekene, Sint Gillis Waas) en Zuid-West (Moerbeke, 

Lokeren, Zele) 

• Een functionele verbinding Kruibeke-Beveren 

• Een collectieve taxi voor de zone Kruibeke-Temse 

• Een uitgebreid budget voor het doelgroepenvervoer 

• Deelfietsen op 5 locaties 

Voor de landsgrensoverschrijdende verbinding met Hulst wordt in de schoot van het overlegforum 

grensgemeenten een initiatief genomen door de provincie. Dit overleg wordt door de vervoerregio. De BSG 

(beleidsstuurgroep binnen MOW) heeft tot op eden nog geen antwoord kunnen geven over de mogelijkheid om 

de (bijkomende) budgetten (VoM) voor grensoverschrijdende verbindingen in te zetten. 

Laatste ontwikkelingen (zie presentatie) 

Gedeputeerde Riet Gillis meldt dat uit het leggen van contact met haar ambtscollega Harry van der Maas en met 

Jan-Frans Mulder, burgemeester van Hulst, de bereidheid bij de Nederlandse partners is bevestigd om verder in 

overleg te gaan omtrent het landsgrensoverschrijdende openbaar vervoer, en hierbij alle opties te willen 

bekijken. 

De covoorzitter geeft aan dat de mogelijkheid tot aanwenden van het VoM-budget voor 

landsgrensoverschrijdende initiatieven nog steeds op tafel ligt, maar dat hieromtrent door de beleidsstuurgroep 

(BSG) basisbereikbaarheid nog geen beslissing is genomen. 

Vanuit het dagelijks bestuur wordt voorgesteld engagementsverklaringen omtrent de openbaar 

vervoerverbinding naar Hulst en omtrent een permanente evaluatie van het vervoersaanbod en specifiek ook 

voor Vervoer op Maat toe te voegen aan het ontwerp OV-plan. Hier worden geen opmerkingen op 

geformuleerd. 

Standpunten 

Het Team MOW keurt het voorliggende ontwerp OV-plan goed. 

De gemeenten Kruibeke, Moerbeke, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster en de Provincie Oost.-Vlaanderen 

gaven in de vorige vervoerregioraad een positief advies voor de drie lagen (KN/AN/VOM), rekening houdend 

met de gemaakte opmerkingen en bevestigen hun standpunt. Temse benadrukt dat de verbinding naar Bornem 

voor het Lange Termijnscenario een aandachtspunt blijft. Sint-Niklaas benadrukt de hertekening van de stadslijn 

(wordt opgenomen in dit KT-plan). Waasmunster benadrukt de nood aan bijkomende fietsdeellocaties, 

waaronder Sinaai. 

De gemeenten Zele en Lokeren namen op de vorige vervoerregioraad geen standpunt in, maar gaan nu wel 

akkoord voor de drie vervoerlagen, zij het dat voor de exacte lijnvoering voor de verbinding Zele-Lokeren nog 

overleg met De Lijn nodig blijft. Lokeren signaleert opnieuw dat er ook voor lijn 78 nog issues zijn, maar beslissing 
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omtrent het exacte tracé van deze lijn ligt niet ter goedkeuring voor in de VVR Waasland (lijn 78 werd toebedeeld 

aan VVR Gent.) c.q. wordt niet bepaald in/door het ontwerp OV-plan. Zele heeft, net zoals verschillende andere 

gemeenten nog vragen over (bijkomende) mobipunten/flexhaltes i.f.v. volledige gebiedsdekking. De 

covoorzitter duidt dat de in de nota opgenomen punten een basislijst betreft, nodig om het Vervoer op Maat te 

laten functioneren. Ze zullen, mede in het mobiliteitsplan lange termijn, verder aangevuld worden. Daarnaast 

verwijst hij naar lopend regelgevende initiatief (BVR in opmaak) in aanvulling op de Vlaamse beleidsvisie over 

mobipunten, waarbij sprake is van het toevoegen van een vijfde niveau, én de optie voorzien in de nota (blz. 54) 

dat het flexsysteem niet alleen mobipunten bedient maar ook ‘onbediende haltes’. 

Stekene geeft een voorwaardelijk positief advies voor het aanvullend net, en de voorwaarde voor gunstig 

advies is het herbekijken van het aanvullend net tussen Stekene centrum en Moerbeke. Voor het Kernnet en 

vervoer op maat wordt wel positief geadviseerd. 

Ook Sint-Gillis-Waas geeft een positief advies voor het Kernnet en Vervoer op Maat. Voor het Aanvullend net 

blijft een negatief standpunt. Met name de ontbrekende verbinding met Hulst-Waasland blijft een breekpunt, 

waarbij men het gevoerde onderzoek naar het grensoverschrijdend woon-werk en woon-school als 

ontoereikend beoordeelt. Men betreurt dat het eigen voorstel tot het inperken van de bediening van lijn 85 tot 

de tramterminal in Melsele niet wordt gevolgd door De Lijn. 

Conclusie: 

VARIA  

Er zal vandaag nog een persbericht uitgestuurd worden door de VVR. Vooraf wordt de ontwerptekst nog per 

mail rondgestuurd naar de gemeenten voor evtl. suggesties.  

Volgende vergadering: 27/8/2020 te Temse (o.v.) 

BIJLAGEN 

• Sint-Gillis-Waas, notulen CBS 22/06 

• Sint-Niklaas, Besluit CBS 15/06 

• Stekene, gecoördineerd advies CBS 22/06, adviesraad mobiliteit 22/06 en gemeenteraadscommissie 

24/06 

• Zele, mail burgemeester Hans Knop 14/07 

• Provincie Oost-Vlaanderen, nota aan de Deputatie, 25/06 

De vervoerregioraad bereikt consensus omtrent het huidige voorstel op basis van een gekwalificeerde 
meerderheid bij de lokale besturen. Voor vele partners blijven er aandachts- en verbeterpunten aan het 
ontwerpplan, en voor Lokeren en Zele de vraag naar bijkomend overleg. Voor Stekene en Sint-Gillis-Waas 
blijft het aanvullend net onvoldoende antwoord bieden op hun vragen om een akkoord te kunnen geven.  

Verder onderzoek en overleg tot besluitvorming, onder andere voor tarieven voor het VoM en de besteding 
van het bijkomende budget voor vervoer op maat, blijft noodzakelijk. 

Het ontwerp OV-plan wordt goedgekeurd. De ontwerpnota moet conform bovenvermelde standpunten en 
opmerkingen worden aangepast. 


